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REGULAMIN KONKURSU „Słodkie śniadanie na zawołanie!” 

(dalej: Regulamin) 
 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem konkursu pt. „Słodkie Śniadanie na zawołanie!” (dalej: Konkurs) jest Albedo 

Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, kod poczt. 60-413, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071, 
REGON 634370884 (zwana dalej: Organizatorem).  

1.2 Konkurs odbędzie się na terenie sklepów sieci Topaz, zlokalizowanych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej pod następującymi adresami: 

- ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, 

- ul. Piłsudskiego 24, 08-300 Sokołów Podlaski, 
- ul. Piłsudskiego 89A, 05-600 Grójec, 

- ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, 
- ul. Zabielska 110, 21-300 Radzyń Podlaski, 

- ul. Warszawska 46, 05-310 Kałuszyn, 

- ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 
- ul. Wyszyńskiego 7, 07-100 Węgrów (Galeria), 

- ul. Lubelska 95 B, 21-100 Lubartów, 
- ul. Skrzyneckiego 2, 05-311 Dębe Wielkie. 

 
1.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, LOTTE Wedel), a także 

członkowie ich rodzin, jak również osoby reprezentujące ww. podmioty zgodnie zasadami 

reprezentacji oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny, o których mowa 
powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych 

rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. Pod pojęciem LOTTE Wedel, używanym w Regulaminie, rozumie się LOTTE 

Wedel spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, kod poczt. 03-801, ul. 

Zamoyskiego 28/30.  

1.4 Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu 

cywilnego. 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która nie ukończyła 12. roku życia 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wykona zadanie konkursowe, o jakim 
mowa w punkcie 2.2. Regulaminu (dalej: Uczestnik), pod warunkiem, że pisemną zgodę na 

uczestnictwo tej osoby w Konkursie wyrazi jej opiekun prawny będący przedstawicielem 
ustawowym Uczestnika  (dalej: Opiekun Prawny Uczestnika).  

2.2 Konkurs polega na wykonaniu najciekawszego pod względem oryginalności, unikatowości 
i kreatywności rysunku wymarzonego śniadania z E.Wedel (dalej: Zadanie Konkursowe) 

w dniach od 2.09.2016 r. do 3.09.2016 r. na terenie sklepów sieci Topaz wyszczególnionych 

w punkcie 1.2 Regulaminu. Rysunek konkursowy powinien zostać wykonany na drugiej stronie 
(odwrocie) formularza konkursowego w polu przeznaczonym do rysowania. 

2.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego 
w sposób wskazany w punkcie 2.2 Regulaminu. Zgłoszenie Zadania Konkursowego następuje 

przez wypełnienie formularza konkursowego przez Opiekuna Prawnego Uczestnika w  w sposób 

wskazany poniżej oraz wrzucenie go do urny znajdującej się w sklepie, w którym 
przeprowadzany jest Konkurs: 

i. wypełnienie formularza danymi takimi jak:  
- imię i nazwisko Uczestnika,  



 2 

- wiek uczestnika, 

- adres zamieszkania Uczestnika 

- imię i nazwisko Opiekuna Prawnego Uczestnika, 
- adres do wysyłki nagrody, 

- numer telefonu Opiekuna Prawnego do kontaktu; 
ii. wyrażenie przez Opiekuna Prawnego Uczestnika zgody na udział Uczestnika 

w Konkursie poprzez złożenie własnoręcznego, czytelnego podpisu pod treścią 

znajdującego się na formularzu oświadczenia, w tym potwierdzenie zapoznania się 
z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego postanowień, 

iii. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna 
Prawnego przez LOTTE Wedel oraz Organizatora w celu przeprowadzenia 

Konkursu, 
iv. umieszczenie prawidłowo wypełnionego formularza w urnie znajdującej się na 

terenie sklepu Topaz. 

 
2.4 Wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt 2.2. Regulaminu: 

2.4.1 powinno być wynikiem osobistej, samodzielnej twórczości Uczestnika, 

2.4.2 nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

2.4.3 nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem 

treści reklamowych dotyczących produktów LOTTE Wedel, 

2.4.4 nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich. 

2.5 Wykonanie Zadania Konkursowego w sposób sprzeczny z treścią punktu 2.4 Regulaminu 

skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród 
wymienionych w punkcie 3 Regulaminu. 

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik oraz Opiekun Prawny Uczestnika  

spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Opiekuna 
Prawnego Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych 

bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa 
Uczestnika w Konkursie, w tym podania adresu zamieszkania. Niespełnienie warunków 

wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych 

żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie 
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych  

w pkt 3 poniżej. 

3 NAGRODY W KONKURSIE 

3.1 Nagrodami w Konkursie są: 

3.1.1 Nagroda I stopnia: aparat Fujifilm Instax o wartości rynkowej 289,00 zł (słownie: dwieście 
osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 

w wysokości 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100) przeznaczoną na pokrycie 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, 

3.1.2 Nagrody II stopnia: piórniki o wartości rynkowej: 44,50 zł (słownie: czterdzieści cztery 
złote 50/100) brutto każdy, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 5,00 zł 

(słownie: pięć złotych 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku dochodowego od 

osób fizycznych od wygranej w Konkursie, 

3.1.3 Nagrody III stopnia: lunchboxy o wartości rynkowej: 15,02 (słownie piętnaście złotych 

02/100) brutto każdy, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,00 zł (słownie: 
dwa złote 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej w Konkursie. 

3.2 Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, zostaną potrącone 
przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody 
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w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na 

dokonanie takiego potrącenia przez Organizatora. 

3.3 Organizator przewiduje przyznanie 10 (dziesięć) Nagród I stopnia, 20 (dwadzieścia) nagród II 

stopnia oraz 70 (siedemdziesiąt) Nagród III stopnia. Pula nagród zostanie rozdzielona po równo 
na poszczególne sklepy wyszczególnione w pkt 1.2. Regulaminu, co oznacza, że wśród 

wszystkich Uczestników składających formularz w danym sklepie 1 (jednej) osobie zostanie 

przyznana Nagroda I stopnia, 2 (dwóm) osobom zostanie przyznana Nagroda II stopnia, 
a 7 (siedmiu) osobom zostanie przyznana Nagroda III stopnia.  

4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

4.1 Zwycięzców Konkursu wśród Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe, 

według kryteriów wskazanych w pkt 2.2 Regulaminu, wyłoni jury składające się z dwóch 
przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela LOTTE Wedel (dalej: Jury). 

4.2 Po zakończeniu Konkursu Jury spotka się na obradach w terminie 12.09.2016 r. – 14.09.2016 r. 

w celu wyłonienia 10 (dziesięciu) zwycięzców nagrody I stopnia, 20 (dwudziestu) zwycięzców 
nagród II stopnia i 70 (siedemdziesięciu) zwycięzców nagród III stopnia. Jury wybierze 10 

(dziesięć) najlepiej wykonanych Zadań konkursowych z danego sklepu oraz uszereguje je od 
ocenionego najwyższej spośród nich (miejsce 1.) aż do ocenionego najniżej (miejsce 10.). 

Nagroda I stopnia zostanie przyznana Uczestnikowi, który najlepiej wykonał Zadanie 

Konkursowe (miejsce 1.), nagrody II stopnia zostaną przyznane kolejnym 3. Uczestnikom 
(miejsca 2.-4.), którzy wykonali kolejne 3 najlepiej wykonane Zadania Konkursowe, z kolei 

Nagrody III stopnia zostaną przyznanie kolejnym 7. Uczestnikom (miejsca 5.-10.), którzy będą 
autorami kolejnych 7. najlepiej wykonanych Zadań Konkursowych. 

4.3 Publikacja imienia i pierwszej litery nazwiska Zwycięzców nastąpi po zakończeniu obrad Jury, 
dnia 17.09.2016 r. Listy Zwycięzców będą dostępne w siedzibie Organizatora i na stronach 

internetowych: www.wedel.pl i www.topaz24.pl. 

4.4 Z Opiekunami Prawnymi Uczestników - Zwycięzców nagród I, II i III stopnia Organizator 
skontaktuje się telefonicznie w dniach 15.09.2016 r. – 16.09.2016 r. na numer telefonu podany 

przez nich w formularzu konkursowym i poinformuje ich o wygranej oraz o rodzaju wygranej 
nagrody. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej 

godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co 

najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Opiekuna Prawnego laureata. 
W przypadku sygnału wskazującego, że linia jest zajęta, następna próba połączenia zostanie 

przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub 
zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po upływie 

1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba 

ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku 
możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Opiekunem Prawnym laureata zgodnie 

z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu 
podany w formularzu konkursowym o przyznaniu Nagrody. 

4.5 Nagrody I, II i III stopnia zostaną wysłane najpóźniej do dnia 6.10.2016 r. firmą kurierską na 
adres wskazany w formularzu, o którym mowa w pkt 2.3. Regulaminu i na koszt Organizatora.  

4.6 Jeden Uczestnik ma prawo do zdobycia wyłącznie jednej nagrody (spośród wszystkich Nagród I, 

II i III stopnia). W przypadku, gdy w Konkursie zostanie dokonane w imieniu jednego 
Uczestnika więcej niż jedno zgłoszenie, Organizator przy wyborze Zwycięzców weźmie pod 

uwagę jedynie najlepiej wykonane Zadanie Konkursowe zgłoszone w imieniu danego 
Uczestnika. 

4.7 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechodzą na własność 

Uczestnika z chwilą ich wydania. Wygląd nagród może różnić się od prezentowanych 
w materiałach promocyjnych.  

4.8 Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani  
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

http://www.wedel.pl/
http://www.topaz24.pl/
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4.9 Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora. 

4.10 Odbiór nagród Opiekun Prawny Uczestnika - Zwycięzcy pokwituje swoim podpisem. Doręczenie 

nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym w formularzu, o którym mowa 
w pkt 2.3 Regulaminu i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie 

nagrody.  

4.11 Opiekun Prawny Uczestnika obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie adresu 

zamieszkania od chwili wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika do chwili wydania nagród. 

Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Opiekuna Prawnego Uczestnika może 
uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi. 

4.12 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału 
w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, 

do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.  

5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

5.1 Wszelkie reklamacje związane z realizacją Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników 
Organizatorowi na piśmie, najpóźniej do dnia 31.10.2016 r. (decyduje data wpływu reklamacji 

do Organizatora).  

5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (forma 

sugerowana) na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-

413 Poznań, z dopiskiem "Słodkie śniadanie na zawołanie!” (dopisek nie jest obowiązkowy). 
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Opiekuna Prawnego Uczestnika 

oraz imię, nazwisko i dokładny adres  Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji 
i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  

5.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

5.4 Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, 

wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie. 

5.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

6.1 Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane w celu            
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych.  

6.2 Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku przeprowadzania Konkursu jest 

LOTTE  Wedel sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 

Warszawa. LOTTE  Wedel sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
realizacji Konkursu Organizatorowi. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz 

ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest 
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez 

Zwycięzcę. 

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną  

na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie 
również w punktach sprzedaży objętych promocją oraz w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. 

oraz na stronie: www.wedel.pl i www.topaz24.pl 

7.2 W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

http://www.wedel.pl/
http://www.topaz24.pl/
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7.3 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią.  

7.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 

 
 


